
Gade i Thorshavn på Frerr/)erne, hvor husenes tagbeklredning er grrestr/)rv. Trresnit af V. Dahlerup i Illu
streret Tidende 10-3-1867. 

skal man kende en karl fra en dreng (o. 1850; 
6); (padde)rokker og bukkeblade kan man hugge 
af med en bS?Sgelregte, men katteskreg de kan 
dukke en karl (7); bukkeblad · gS?Sr de små 
drenge glad', katteskreg og hvine (hvene) • får de 
gamle karle til at grine (8); krageti:eer (skjaller) 
og bukkeblade, de er minsrel svrert grres at slå, 
men jyden har noget, han kalder katteskreg, det 
kan man kun slå af med en bS?Sgevognskrep (9). 

LITTERATUR: (1) 689 2,103f; 739 1,503; 398 1821, 
62; 148 4,417,609; 5,10,214f og 6,31; (2) 751 217; (3) 
328e 87,119,143,189f; (4) 107 1940; (5) 520 61; 228e 
2,112; (6) 488d 561; 955 1918,81; (7) 328e 120 srnl. 
830 3,105; (8) 488g 1,40; (9) 488d 488. 

KAMGRAJS, Cynosurus cristatus, hanekamgri:es 
1688-1877; de golde småaks over for frugtbare 
minder om en rede- eller hanekam. Almindelig 
på enge og grresmarker. - Var bedst egnet til 
fåregrresning (1877); anvendes nu i blanding 
med andre arter til grresplrener og bidrager vildt
voksende til afgrresning. 

LITTERATUR: 689 1,457; 784 135. 
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Rajgrres, Lolium 
har toradede aks med småaks, der vender kan
ten mod aksen; hos ALMINDELIG RAJGRiES, Lo
lium perenne, er de uden stak, medens den hS?S
jere (30-70 cm) ITALIENSK RAJGR.-ES, Lolium 
multi/forum, har lrengere aks og stak på de mere 
udspilede småaks. Den enårige GIFTIG RAJGRiES, 

Lolium temulentum, er stift opret og brerer lang
stakkede småaks. 
Rajgri:es 1769ft (også radgri:es 1877ff) af engelsk 
raygrass 'ruggrres', rent rajgrresfrS?S ligner rug; 
vild hejre 1688, falsk hvede, falsk rug 1769, mu
sekorn o. 1700, rottesvingel 1770, rotter og mus 
reder gerne dette grres; engelsk gri:es SFyn, kom 
som kulturplante fra England hertil; lykkegri:es 
NSjrelland, brugt som orakel, se nedenfor (1). 

ALM. RAJGR.IES var vistnok den fS?Srste grresart, 
der blev dyrket hos os, idet man forhen lod grres 
til tS?Sjring eller hS?S »komme af sig selv« på hvi
lende agre eller såede »hS?SfrS?S«, dvs. bundfaldet 
fra ladehS?Set og i hS?Sstvognen. Dyrkningen be
gyndte o. 1775. En landmand på Nyborgegnen 
skrev 1787 efter 100 pund frS?S fra Nr. Bjert ved 



Kolding og berettede siden om dyrkningen, fr!Zl
avl ro.ro., han brugte rajgrresset i blanding med 
rj11dklj11ver som heste- og kvregfoder (2). 1787 
udkom en 'Kort underretning, hvorledes klj11ver 
og rajgrres skal sås og behandles« af H. J. Birch. 
Fattige bj11nder lod deres b!Zlm samle fr!ZI af vildt
voksende rajgrres til egen udsred (1797; 3). Fra 
o. 1800 dyrket enkelte steder på Sjrelland, isrer 
omkring Kj11benhavn og i Gentofte sogn (4). På 
Nordfyn virkede etatsråd N. E. Hofman (Bang) 
for rajgrresdyrkningens fremme (5). 1810 gav 
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab prre
mie for avl af rajgrresfr!ZI til en gårdmand i 0ster 
Karleby på Lolland, 1812 til gårdmand i Kong
sted sogn, Prrest!ZI amt, 1820 for avi af fr!ZI ved 
Bjerregård på Falster (6). 
Men planten kunne ikke helt honorere de store 
forventninger og blev ofte kritiseret, bl.a. fordi 
den fr!Zls ud i strenge vintre og efter nogles me
ning gjorde mrelken bitter, i tredje hj11slet gav 
stive strå (7). 0. 1830 blev Alm. Rajgrres dyrket 
i de fleste amter, men de f!Zllgende 30 år mange 
steder fortrrengt af timote (rottehale) (8). I Stens
ballegårds sredskifte udlagdes jorden efter havre 
fire år med rj11dklj11ver, hvidklj11ver og rajgnes 
(1843 ; 9). F!Zlrst fra o. 1870 forstod man at vrerd
srette rajgrressets gode egenskaber, og nu er det 
vort mest anvendte grres til foder og i plrene
grresblandinger. Danmark har en stor eksport af 
rajgrresfrj11, arealet til fr!ZI var 1967 10.191 ha og 
hj11studbyttet 14.552 t. Arten er også almindelig 
som vildtvoksende ved veje og på enge. 

ITALIENSK RAJGRJES stammer fra Sydeuropa, i 
Danmark begyndte dyrkningen langt senere end 
fj11rstnrevntes, måske f!Zlrst på Langeland (Lon
gelse) o. 1830 (10). 1834-35 anbefales det til 
dyrkning (11), men omtales 1836 som helt 
ukendt i Danmark (12). Blev forsj11gsvis avlet på 
Fyn fl!lr 1843, men mere udbredt dyrkning sret
ter fl!lrst ind fra o. 1860-70 (13). De nreste tyve 
år gik arealet strerkt frem, nu hl!lrer Ital. Rajgrres 
til vore vigtigste grresser i kortvarigt grresleje; 
arealet til fr!ZI var 1967 5.559 ha og udbyttet 
7.345 t. 

GIFTIG RAJGRJES: klinte begyndelsen af 1400-t 
til 1877, jf. nedenfor; hejre (-grres) 1561-1877; 
Angel, garse 1561-1802, svingel 1622-1877, 
Mors 1811, Vendsyssel og svimling o. 1700-1888 
er beslregtet med svimmel, svimle; dude 1688-
1888 og dodder o. 1700-1877, VJylland, sigter til 
plantens bedl!lvende virkning; gåsehavre 1877-
82 VJylland, som garse ovenfor med nedsret
tende betydning; prans Thy, måske af jysk 

prang 'strunk, stiv' (14). 
Frj11enes giftvirkning skyldes en snyltesvamp. 

Bibelens »klinten blandt hveden« (Matthreus 
13,25-27) var dette grres, der ligner hveden und
tagen på akset, og ikke sredukrudtet af nellike
familien (bd. 2), som også er giftigt (15). Plan
ten er nu sjrelden; den blev indslrebt med kom, 
sandsynligvis allerede i stenalderen, og var for
hen et med rette frygtet ukrudt, da frj11ene let 
kom i foder- og brl!ldkorn. Omtales 1688 som 
almindelig i havremarker (16). Bl!lnderne fik ofte 
deres havre-tiende kasseret, fordi den indeholdt 
store mrengder »svingler« (17). 1757 skrives fra 
Bornholm, at svingelhavre »findes meget iblandt 
havren, skal vrere srerdeles usund og skadelig for 
heste, så de bliver som fortumlede deraf i hjer
nen« og fedesvin vantrives (18). Man mente, at 
dårlige og ufuldstrendige hvedekom kunne give 
dette sredukrudt (19), og at frl!lene fl!lrst blev gif
tige, når de kom i varmt brl!ld (20). 1842 havde 
Giftig Rajgrres taget strerk overhånd i hele Thi
sted amt, hvor det gjorde kornet »bedj11vende og 
usundt for hestene« (21). Hl!lns tog ingen skade; 
man påstod, at heste blev fede, men også akut 
blinde, når de åd for meget af dette ukrudt; 
nydt med brl!ldet ytrede forgiftningen sig med 
bedl!lvelse, hovedpine, opkastning, koliksmerter 
og skrelven, kom frl!lene i 1!11 og brrendevin blev 
det mere berusende (22). De benyttedes endog 
til fremstilling af brrendevin - med den »fuld
komne virkning, at folk bliver gale ... Brl!ld bagt 
af svimling er vel sl!ldt at rede, men vrerre end 
opium at få i sig, man bliver både syg og sj11vnig« 
(1759; 23). Endnu 1917 indtraf rajgrresforgift
ning af husdyr i mange danske egne (24). 

LITTERATUR: (1) 689 1,884f; 512 10,1877,329; (2) 
443 328; 512 10,1877,328f; 677 2,1799,129-40; 191 2, 
285, 302; (3) 194 5,144; (4) 739 1,1796,580; 57 2,1803, 
238; jf. 576 8,1800,282ff; (5) 760 772f; (6) 194 ny rk. 
2,1811,553; 3,1815,457; 661 4,1822,314 jf. 189 4, 
1820,181f,335; (7) 939 1876 1,671; 345 1844,99; (8) 
510 2,435; 5,18; (9) 297c 87; (10) 939 1861,285; 191 
2,285; 568 487; (11) 936 1,276; (12) 916 4,549; (13) 
939 1876 1,672; 784 175; 510 2,436; 5,10f; (14) 689 
1,886ff; (15) 837 88; (16) 501 87; (17) 916 4.14,1880, 
607; (18) 942 15,94; 739 1,1796,579; (19) 783b; (20) 
800 137; (21) 201 346; (22) 739 1,1796,582; (23) 146 
3,144; (24) 572 31,1919,270,319. 

LJEGEDOM 

Mel af clintte indgik i salve for hovedpine, en 
dej beraf lagdes på (krreft)sår (1400-t; 1); blan
det med peberrod og salt på krreft og åbne sår, 
kogt med svovl, dueml!lg og liljefrl!l på bylder, 
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kogt i vin og vand og blandet med rs,igelse og 
safran på lårsmerter; hvis gravid kvinde rs,:Sger 
sig med planten, får hun en let fs,:Sdsel (o. 1300; 
2). - Kogt til omslag på hoftesmerter og for at 
»modne« bylder og svulster (3). Frs,iene anvendt 
i bls,idgs,:Srende og smertestillende omslag (4). 

LITIERATUR: (1) 15 4,62,64; (2) 343 80,165; (3) 
696 1761,271f; (4) 739 1,582. 

OVERTRO, 0RAKLER 

Krans af rajgrresrod bundet om frugttrre hindrer 
frugteme i at falde umodne ned (1). 
Flere steder har bs,im taget varsel af rajgrres' 
småaks, som plukkes af samtidig med en remse; 
pigeme spurgte, hvad kreresten ville blive: klok
ker, ks,ibmand, skrredder, ss,:Smand, fattig mand, 
rig mand, stodder, soldat, og drengene: fattig 
enke, rig enke, fattig pige, rig pige, syerske, vre
verske, tjenestepige, vren ms,i - det led af remsen, 
som faldt på sidst afplukkede småaks, gav svaret 
(NSjrelland; 2); kommer jeg til brylluppet i: 
karet, fjedervogn, ms,:Sgvogn, trillebs,:Sr, gående? og 
skal jeg som nygift bo i: slot, herregård, bonde
gård, hus, hytte, gåserede? (Lindelse på Lange
land o. 1900; 3). Drenge spurgte, hvad de en
gang ville blive: herremand, gårdmand, hus
mand, hyttemand, stodder, - pigeme brugte 
samme remse til orakel om deres fremtidige reg
temand, eller de sagde: frue, frs,:Sken, krelling, 
madam (Thy o. 1910); 3), - skal jeg bo i: slot, 
krelder, villa? - ks,ire i: ms,:Sgbs,ir, karet, lukket 
vogn, bil, - klrede mig i: silke, fls,:Sjl, vadmel, 
pjalter, - giftes med: ejemand, bejemand, rytter, 
soldat, - blive: frs,:Sken, frue, mutter, madam? 
(Ss,inderjylland o. 1930; 4). 

LITTERATUR: (1) 696 1761,271f; (2) 161 1906/23: 
294 jf. 228e tb. 263; (3) 634 12306,12181; (4) 820. 

H vede, Triticum-arter, iscer T. aesti
vum ( = T. sativum, T. vulgare) 
Hvede 1292ff (huete) måske af hvid (om melet); 
Frers,:Seme hveiti (1); har toradet og nresten fir
kantet aks med småaks, der vender fladen mod 
aksen. 

DYRKNINGSHIST0RIE 

Dyrket i Danmark siden yngre stenalder, fs,:Srst 
som emmer, enkorn, alm. og tretakset hvede, og 
spelt fra begyndelsen af vor tidsregning; emmer 
forsvandt nogle århundreder fs,:Sr Kr. f. (2). Ar-
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Enkom Emmer Spelt Alm. hvede 

kreologiske fund tyder på, at hveden var det do
minerende kom i yngre stenalder (midten af 3. 
årtusinde f.Kr.), men i bronzealderen (1500-400 
f.Kr.) tabte terrren til byggen. Der er gjort krer
nefund fra sen romersk og tidlig germansk jem
alder (o. 400 f.Kr.) (3), men fra yngre jemalder 
og op gennem middelalderen synes byg, rug og 
havre at have spillet en vresentlig sts,irre rolle; 
der blev kun i ubetydelige mrengder avlet hvede, 
og den var ukendt i de mere magre landsdele; 
endnu i 1500- og 1600-t indfs,:Srtes både umalet 
hvede og hvedebrs,id fra udlandet (4). 
Stednavne med hvede er forholdsvis unge: Hve
dehave 1582ff i Blovstrs,id sogn, Hvedestykkeme 
1683, 1795 på Samss,i, Hvedeager 1641, 1784 i 
0. Ls,igum sogn, Hvedehs,:Sj 1704ff i Egvad sogn 
(4b). 
1505 nrevnes hvede som objekt for prrestetiende 
på Fyn (5). 
Det var på Lolland-Falster hveden fs,:Srst vandt 
indpas. Dronning Sophies lensmand der Joa
chim v. Bamewitz skal i begyndelsen af 1600-t 
have gjort hvede- og rertedyrkningen almindelig 
(6), men endnu 1620 yder mere end 300 gärde 
kun en ts,:Snde hvede til Maribo kloster (7). 1656 
nrevnes den som dyrket på Lolland, Falster, i 
Ribe stift m.fl. steder, men sjreldnere end andre 
komsorter, kun fra s,:Seme syd for Sjrelland udfs,:Sr
tes store mrengder til bl.a. Tyskland (8); Lol
land var i 1600-t bers,imt for sin hvede - »alle 
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